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Αθήνα  27-7-2012 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΠΥ  

 

Απαντώντας  στο από 26-7-12 αναρτημένο έγγραφο της ΠΟΣΙΠΥ, θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξής: 

1]  Η απάντηση της ΠΟΣΙΠΥ δεν έχει καμία απολύτως σχέση  με το περιεχόμενο της επιστολής της 
ΠΕΕΒΙ. 

     2]  Εν πάση περιπτώσει,  είναι ψευδέστατο το ότι η ΠΕΕΒΙ  δεν παρέστη στην συνάντηση με τον     
Υπουργό. 
Ως πρόεδρος της ΠΕΕΒΙ είχα ήδη υποβάλλει αίτημα συνάντησης  10 ημέρες πριν  και έλαβα προσωπική 
πρόσκληση  από την γραμματεία του Υπουργού, για να παραστεί η ΠΕΕΒΙ, μαζί με τους άλλους φορείς 
στην συνάντηση της 16ης -7-12,   όπου και ήμουν παρών μαζί με την αντιπρόεδρο κα Καλαμάρη,  και γι’ 
αυτό τον λόγο δεν χρειάστηκε κανενός είδους ενημέρωση από κανένα  (υπάρχει αναρτημένο  και το 
σχετικό δελτίο τύπου).  
Αξιοσημείωτο δε είναι και το γεγονός ότι την παραμονή της συνάντησης, με ειδοποίησαν από το Υπουργείο 
ότι ακυρώνεται η συνάντηση για την ΠΕΕΒΙ,  διότι αφορούσε «αποκλειστικά δευτεροβάθμια όργανα» (…με 
παρεμβολή … αγνώστου δακτύλου). Ευτυχώς όμως ύστερα από τις έντονες διαμαρτυρίες μας, ακυρώθηκε 
η … ακύρωση. 
 
3]   Το έγγραφο - απόφαση που στάλθηκε από την ΠΕΕΒΙ προς  την ΠΟΣΙΠΥ, και για το οποίο δεν υπήρξε 
καμία απάντηση, αφορούσε την μη συμμετοχή της ΠΕΕΒΙ  σε αποφάσεις κινητοποιήσεων  από 
«επιτροπή αγώνα»    των ΠΑΣΙΔΙΚ,  Βιοιατρικής,  ΠΟΣΙΠΥ,  Κλινικών κλπ.   στην οποία όμως   δεν της 
επετράπη   (από τον  ΠΑΣΙΔΙΚ και την ηγεσία της ΠΟΣΙΠΥ)    να λάβει μέρος  . 
 
4]  Όσο  για το θέμα « της σοβαρότητας των αιτιάσεων του κου Κραμποβίτη »,  να θυμίσω σε όσους εξ 
ιδίων κρίνουν τα αλλότρια, ότι «οι αιτιάσεις» αυτές είναι απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΠΕΕΒΙ 
που συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν και όχι του κου Κραμποβίτη.   
Και εν τέλει  αν  πράγματι πιστεύετε  ότι ο κος Κραμποβίτης  έχει τόση δύναμη και επιρροή,  ώστε να γίνει η 
αιτία να μη μας πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ  τότε… ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματα του. 
 

 

 
                       Ο  Πρόεδρος                                                                               
        
                                                    

                       Σπύρος  Κραμποβιτης     


